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Een bijzondere, onwerkelijke periode…  

In de laatste nieuwsbrief van afgelopen maart kwam de eerste informatie over het Coronavirus 
die ook in Nederland was gesignaleerd. En dan vanaf 16 maart…Wat is er veel gebeurd vanaf het 
moment dat de scholen werden gesloten. Het team heeft thuiswerkpakketjes samengesteld en 
thuis bezorgd. Er werden weekprogramma’s opgesteld waarbij thuis ingelogd kon worden op 
bijbehorende computerprogramma‘s. Zelfs bewegingslessen en Kanjerspelen/oefeningen konden 
thuis worden gedaan. Met dank aan de vakleerkrachten gym en de Kanjertraining. Vervolgens 
werken en lesgeven met Microsoft Teams. Online contact tussen leerkracht, leerlingen en/of 
ouders. En dan vanaf half mei, weliswaar gefaseerd, onderwijs op school.   
Vanaf maandag 8 juni zullen alle basisscholen weer volledig open gaan. Hierbij houden we ons, 
naast de hygiëne voorschriften, ook aan de voorgeschreven richtlijnen. Zie ook de mail met de 
laatste informatie hierover.   
Een bijzondere en onwerkelijke periode met lastige en misschien zelfs moeilijke momenten. Maar 
ook een periode met onverwachte positieve ontwikkelingen rondom thuis – en onlinewerken.   
Als team zijn wij dan ook ongelofelijk trots op alle leerlingen en hun ouders/verzorgers!    

De komende weken…  

Vorige week ontving u informatie over het vervolg. Hieronder nogmaals op een rijtje.  

Vanaf deze week gelden weer de gebruikelijke schooltijden. Dat wil zeggen: Maandag, 
dinsdag en donderdag 8.30 u. – 14.30 u.   
Woensdag 8.30 u. – 12.15 u.   

Vrijdag 8.30 u. – 11.45 u. groepen 1 t/m 4, 8.30 u. – 14.30 u. groepen 5 t/m 8 Week 
1 juni t/m 5 juni:  
Groep A heeft les op woensdag en donderdag.  

Groep B heeft les op dinsdag en vrijdag.   

Week 8 juni t/m 12 juni:  

Vanaf maandag 8 juni gaan alle groepen weer volledig naar school. Met uitzondering van de 
kleutergroepen en de groep 8 leerlingen.   
De kleutergroepen hebben maandag 8 juni vrij i.v.m. een studiedag voor de onderbouw collega ‘s. 
De groep 8 leerlingen hebben maandag 8 juni t/m woensdag 10 juni de zogenaamde 
onderwijsdagen op locatie. Zie ook volgend punt ‘Activiteiten leerlingen groep 8’.     
Enkele data die gewijzigd zijn:   

Dinsdag 23 en donderdag 25 juni: Oudergesprekken  

Dinsdag 30 juni: Kennismakingsmiddag waarbij alle groepen kennismaken in de samenstelling van 

volgend schooljaar.   



Activiteiten leerlingen groep 8…  

De afgelopen maanden is er veel gesproken en nagedacht over de laatste bijzondere schoolweken 
voor groep 8. Zou het kamp nog wel door kunnen gaan? En kan de afscheidsavond met de 
afscheidsmusical nog wel plaatsvinden? Na overleg met het bestuur van Keender, de gemeente, 
de M.R., de locatie-eigenaar en het team mogen we ‘Onderwijsdagen Groep 8 Op Locatie’ 
houden. Er is geen sprake van schoolkamp omdat er niet wordt geslapen op de locatie. De 
afscheidsmusical kan volgens regelgeving op woensdag 1 juli plaatsvinden.   
Onderwijsdagen Groep 8 Op Locatie…  

Van maandag 8 juni t/m woensdag 10 juni houden de groep 8 leerlingen de zogenaamde 

onderwijsdagen op locatie. Onderwijsactiviteiten waaronder sport, bosspel en kookles worden bij 

kampeerboerderij de Bovenberg gehouden. Uiteraard met in achtneming van de voorgeschreven 

richtlijnen.   

 

Afscheidsmusical…  

De afscheidsmusical is op woensdag 1 juli. Alle groep 8 leerlingen spelen de 
musical voor eigen ouders. Er komen twee voorstellingen uitsluitend alleen voor 
de ouders en helaas niet voor  oudere broers/zussen, opa ‘s/oma ’s en 
teamleden. De ouders gaan na beide voorstellingen gelijk naar huis. Door de 
Corona-maatregelen zal er helaas ook geen eindfeest zijn.  
De leerlingen van groep 8 en hun ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht.   

Bezetting groep 7/8 en 8…  

Juf Marije, die in februari beviel van een prachtige dochter Fien, is na het zwangerschapsverlof 
weer begonnen in groep 7/8. We wensen haar veel werkplezier en we bedanken juf Carlijn die 
tijdens het verlof heeft ingevallen. We wensen juf Carlijn alle goeds toe in de toekomst.  Juf 
Linda Lubberink van groep 8 wordt, vanwege ziekte, momenteel vervangen door juf Nienke  
Hogenkamp. We wensen juf Nienke veel werkplezier en juf Linda een voorspoedig herstel toe.   

Terugblik…  

Speurtocht in de kerk  

Groep 4 heeft een leerzaam bezoek in de kerk gevolgd. Er werd verteld over het dopen, de wijn en 
de hostie. Maar ook werden speciale plekken bezocht zoals de gedachteniskapel.     
Hofpower  

Hofpower heeft weer verschillende gastlessen verzorgd. Zo konden de leerlingen van de groepen 
5/6 en 6 braakballen van uilen uitpluizen. Groep 4  volgde een gastles over afval.   
Watertappunt  

Onlangs is er op het schoolplein een watertappunt 

geplaatst dat via een subsidieregeling kon worden 

gerealiseerd. Daar zijn wij erg blij mee! In het nieuwe 

schooljaar zal er nog een officiële opening plaatsvinden.   



Vakantierooster schooljaar 2020-2021…  

Hierbij nogmaals het vakantierooster van volgend schooljaar dat u onlangs via mail ontving.   

Schooljaar 2020-2021                  Eerste dag                                    Laatste dag  

Herfstvakantie                               12 oktober                                    16 oktober  

Kerstvakantie                                 21 december                                  1 januari  

Voorjaarsvakantie                         22 februari                                   26 februari  

Goede Vrijdag en Pasen                 2 april                                            5 april  

Meivakantie                                   26 april                                            7 mei  

Hemelvaart                                    13 mei                                            14 mei  

Pinksteren                                      24 mei                                  

Zomervakantie                              12 juli                                             20 augustus  

  

Papieracties / batterijen…  

Helaas kwam halverwege april het bericht dat oud papier niet meer bij het Goorse bedrijf HBG 

gebracht kon worden. Er waren veel mensen die zich keurig hielden aan de regels zoals het 

bundelen van het papier en het zover mogelijk achter in de container plaatsen. Maar het was 

teleurstellend hoeveel er, naast oud papier, ook restafval werd gedumpt. Of oud papier in plastic 

verpakt. Maar ook naast de container werden dozen neergezet, het oud papier niet gebundeld of 

voorin de container geplaatst. Met als gevolg dat de medewerkers van het bedrijf dagelijks bezig 

waren met het rapen van oud papier en uitzoeken van restafval. HBG heeft jarenlang geheel 

belangeloos bedrijfsterrein afgestaan voor de oud papier container. Hierbij willen wij nogmaals 

HBG en de familie Bolink hartelijk danken voor de jarenlange inzet voor onze oud papier actie. 

Hierdoor heeft de school o.a. I-pads, kleuterfietsen kunnen aanschaffen. En zo konden we ook dit 

schooljaar wekelijks de leerlingen schoolfruit aanbieden.   

Momenteel wordt er gezocht naar andere mogelijkheden om oud papier in te zamelen. Te denken 
valt aan een andere plek waar eens in de maand de container mogelijk onder toezicht kan staan. 
Mocht u zelf ideeën hierover hebben laat dit vooral weten aan de directie.   
  

Inleveren batterijen is mogelijk in de speciale ton bij de achteringang voor de onderbouw. Met de 

opbrengst kunnen er punten verzameld worden voor allerlei schoolspullen.   



Dan nog even dit…  

Berichtgeving pastoraal team betreffende uitstel van de Eerste Communievieringen   

In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zullen de Eerste 
Communievieringen in 2020 komen te vervallen. Wij streven er naar de Eerste Communievieringen 
te plannen in de eerste 6 weken van 2021.   
De voorbereiding op de Eerste Communie gaat door met een aangepast programma.   

Informatie over het Heilig Vormsel volgt, nadat wij meer zicht hebben op de vervolgmaatregelen 

van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppen conferentie.  

Luizencontrole…  

Na de meivakantie kon de luizencontrole zoals u begrijpt niet doorgaan. Aan u dan ook vriendelijk 
doch dringend verzoek om regelmatig uw kind(eren) te controleren op hoofdluis (zie ook de 
bijlage). Alvast dank voor uw medewerking! Schoolgids:  
Aan het eind van het schooljaar zijn we weer bezig met de samenstelling van de schoolgids voor het 
komend schooljaar. Tot nu toe was u gewend, na plaatsing op de website, een schoolgids te 
ontvangen in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Vanaf nu is er voor gekozen de nieuwe 
schoolgids alleen nog te plaatsen op www.heeckeren.nl. Naast kostenbesparing komt dit ten goede 
aan het milieu!   

Gymnastieklessen op het schoolplein…  

Er mag nog geen gebruik gemaakt worden van de sporthal. Dan maar op 

ons mooie schoolplein! Heerlijk buiten gymmen onder leiding van onze 

vakleerkrachten Fred Sterenborg en Rob Riesmeijer.   

Belangrijke data…  

Maandag 8 t/m woensdag 10 juni: OGOL-8 voor alle groep 8 leerlingen  

Maandag 8 juni: hebben de kleutergroepen vrij i.v.m. een studiedag  

Vrijdag 19 juni: alternatief rapport mee naar huis  

 Dinsdag 23 en donderdag 25 juni: ouder(en kind)gesprekken  

Dinsdag 30 juni: Generale repetitie musical groep 8 voor jongere broers/zussen van groep 8 en alle 
groep 7 leerlingen.  
Dinsdag 30 juni: Kennismakingsmiddag  

Woensdag 1 juli: Afscheidsmusical groep 8  
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